
Ծառայության 

տեսակ
Ծառայության անվանում Չափի միավոր

Պետպատ

վեր գին

Գին 

վճարո

վի

Մեթոդ Նմուշ Նմուշի տարա Նմուշի ընդունման և մերժման չափանիշներ

Պատասխանի 

տրման 

ժամանակահ

ատված

Հետազոտություն Պարենային հումք և 

սննդամթերք` զգայորոշման 

ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1նմուշ/3-4 

ցուցանիշ(համա

ձայն ՏՊ 

պահանջների)

300դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

Պարենային 

հումք և 

սննդամթերք

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, ոչ 

համապատասխան փաթեթավորում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  1-2  օր

Հետազոտություն Պարենային  հումքի և 

սննդամթերքի որակական 

ցուցանիշներ  (համաձայն ՏՊ 

և/կամ ՏԿ պահանջների)

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 1500դր

/1ցուց

անիշ

UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

սպեկտրա

ֆլուորիմե

տրիա,դաս

ական 

քիմիական  

 Պարենային 

հումք և 

սննդամթերք

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 
1 - 10  օր

Հետազոտություն Պարենային  հումքի և 

սննդամթերքի որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ-միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ   (համաձայն ՏՊ, 

ՏԿ  և ՍանԿևՆ-ի 

պահանջների)-

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ  Պարենային 

հումք և 

սննդամթերք

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 
3 - 5  օր

Քիմիական և ճառագայթային լաբորատորիայի կողմից մատուցվող ծառայություններ



Հետազոտություն Պարենային  հումքի և 

սննդամթերքի որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ - օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

(համաձայն ՏՊ, ՏԿ  և 

ՍանԿևՆ-ի պահանջների)

1նմուշ/1- 30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

 Պարենային 

հումք և 

սննդամթերք

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

3 - 5  օր

Հետազոտություն Սննդային հավելումներ (այդ 

թվում ԿԱՍՀ)` զգայորոշման 

ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1նմուշ/3-4 

ցուցանիշ(համա

ձայն ՏՊ 

պահանջների)

300դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

սննդային 

հավելումներ

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, ոչ 

համապատասխան փաթեթավորում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  1-2  օր

Հետազոտություն Սննդային հավելումների 

(այդ թվում ԿԱՍՀ) 

որակական ցուցանիշներ  

(համաձայն ՏՊ և/կամ ՏԿ 

պահանջների) 

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 1500դր

/1ցուց

անիշ

UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

սպեկտրա

ֆլուորիմե

տրիա,դաս

ական 

քիմիական  

սննդային 

հավելումներ

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 
1 - 10  օր

Հետազոտություն Սննդային հավելումների 

(այդ թվում ԿԱՍՀ) 

որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ-միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ   (համաձայն ՏՊ, 

ՏԿ  և ՍանԿևՆ-ի 

պահանջների)

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ սննդային 

հավելումներ

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 
3 - 5  օր



Հետազոտություն Սննդային հավելումներ (այդ 

թվում ԿԱՍՀ) որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ - օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

(համաձայն ՏՊ, ՏԿ  և 

ՍանԿևՆ-ի պահանջների)  

1նմուշ/1- 30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

սննդային 

հավելումներ

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

3 - 5  օր

Հետազոտություն Սննդի հետ շփվող նյութերի և 

փաթեթավորման միջոցների 

զգայորոշման ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1նմուշ/3-4 

ցուցանիշ(համա

ձայն ՏՊ 

պահանջների)

300դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

Սննդի հետ 

շփվող նյութերի 

և 

փաթեթավորմա

ն 

միջոցների(ապա

կյա, 

պոլիմերային, 

թղթե, փայտե և 

այլն )

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված և 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած երկրորդային  կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  1-2  օր

Հետազոտություն Սննդի հետ շփվող նյութերի և 

փաթեթավորման միջոցների 

որակական ցուցանիշներ  

(համաձայն ՏՊ և/կամ ՏԿ 

պահանջների) 

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 1500դր

/1ցուց

անիշ

UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

սպեկտրա

ֆլուորիմե

տրիա,դաս

ական 

քիմիական  

Սննդի հետ 

շփվող նյութերի 

և 

փաթեթավորմա

ն 

միջոցների(ապա

կյա, 

պոլիմերային, 

թղթե, փայտե և 

այլն )

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված և 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած երկրորդային կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  10-12  օր

Հետազոտություն Սննդի հետ շփվող նյութերի և 

փաթեթավորման միջոցների 

որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ-միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ   (համաձայն ՏՊ, 

ՏԿ  և ՍանԿևՆ-ի 

պահանջների)

1 նմուշ/1-10 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ Սննդի հետ 

շփվող նյութերի 

և 

փաթեթավորմա

ն 

միջոցների(ապա

կյա, 

պոլիմերային, 

թղթե, փայտե և 

այլն )

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված և 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած երկրորդային կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  10-12օր



Հետազոտություն Սննդի հետ շփվող նյութերի և 

փաթեթավորման միջոցների 

որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ - օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

(համաձայն ՏՊ, ՏԿ  և 

ՍանԿևՆ-ի պահանջների)  

1նմուշ/1- 30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

Սննդի հետ 

շփվող նյութերի 

և 

փաթեթավորմա

ն 

միջոցների(ապա

կյա, 

պոլիմերային, 

թղթե, փայտե և 

այլն )

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված և 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած   երկրորդային կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  

10-15օր

Հետազոտություն Օծանելիքային, 

դիմահարդարման և 

հարդարման հումք և 

միջոցներ, մարդու մաշկի 

հետ շփվող նյութեր և 

արտադրանք` զգայորոշման  

հետազոտություններ

1նմուշ/3-4 

ցուցանիշ(համա

ձայն ՏՊ 

պահանջների)

300դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

Օծանելիքային, 

դիմահարդարմ

ան և 

հարդարման 

հումք,մաշկի 

հետ շփվող 

նյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, ոչ 

համապատասխան փաթեթավորում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  
1-2  օր

Հետազոտություն Օծանելիքային, 

դիմահարդարման և 

հարդարման հումք և 

միջոցներ, մարդու մաշկի 

հետ շփվող նյութեր և 

արտադրանք` որակական 

ցուցանիշներ  (համաձայն ՏՊ 

և/կամ ՏԿ պահանջների) 

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 1500դր

/1ցուց

անիշ

UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

սպեկտրա

ֆլուորիմե

տրիա,դաս

ական 

քիմիական  

Օծանելիքային, 

դիմահարդարմ

ան և 

հարդարման 

հումք, մաշկի 

հետ շփվող 

նյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 1 - 10  օր



Հետազոտություն Օծանելիքային, 

դիմահարդարման և 

հարդարման հումք և 

միջոցներ, մարդու մաշկի 

հետ շփվող նյութեր և 

արտադրանք` որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ-միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ   (համաձայն ՏՊ, 

ՏԿ  և ՍանԿևՆ-ի 

պահանջների)

1 նմուշ/1-10 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ Օծանելիքային, 

դիմահարդարմ

ան և 

հարդարման 

հումք մաշկի 

հետ շփվող 

նյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

պոլիմերային,ապակյա,

թղթե 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

3 - 5  օր

Հետազոտություն Օծանելիքային, 

դիմահարդարման և 

հարդարման հումք և 

միջոցներ, մարդու մաշկի 

հետ շփվող նյութեր և 

արտադրանք`օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

(համաձայն ՏՊ, ՏԿ  և 

ՍանԿևՆ-ի պահանջների)  

1նմուշ/1- 30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

Օծանելիքային, 

դիմահարդար 

ման և 

հարդարման 

հումք ,մաշկի 

հետ շփվող 

նյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում, որոնք 

թուլյատրված են սննդի 

հետ շփման համար

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

3 - 5  օր

Հետազոտություն Մանկական նշանակության 

արտադրանք (խաղալիք, 

հագուստ, դասագիրք  և 

այլն)` զգայորոշման 

ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1նմուշ/3-4 

ցուցանիշ(համա

ձայն ՏՊ 

պահանջների)

300դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

խաղալիք, 

հագուստ, 

դասագիրք և 

այլն 

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած երկրորդային  կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  
1-2  օր



Հետազոտություն Մանկական նշանակության 

արտադրանք (խաղալիք, 

հագուստ, դասագիրք  և 

այլն)` որակական 

ցուցանիշներ  (համաձայն ՏՊ 

և/կամ ՏԿ պահանջների)

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 1500դր

/1ցուց

անիշ

UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

սպեկտրա

ֆլուորիմե

տրիա,դաս

ական 

քիմիական  

խաղալիք, 

հագուստ, 

դասագիրք և 

այլն 

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած երկրորդային կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  
2-5  օր

Հետազոտություն Մանկական նշանակության 

արտադրանք (խաղալիք, 

հագուստ, դասագիրք և այլն)`  

որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ-միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ   (համաձայն ՏՊ, 

ՏԿ  և ՍանԿևՆ-ի 

պահանջների)

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ խաղալիք, 

հագուստ, 

դասագիրք և 

այլն 

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած երկրորդային կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  
2-15օր

Հետազոտություն Մանկական նշանակության 

արտադրանք (խաղալիք, 

հագուստ, դասագիրք  և 

այլն)` որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ - օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

(համաձայն ՏՊ, ՏԿ  և 

ՍանԿևՆ-ի պահանջների)  

1նմուշ/1- 30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

խաղալիք, 

հագուստ, 

դասագիրք և 

այլն 

 Հատուկ պահանջներ 

չկան, բացի այն, որ 

հետազոտման ենթակա 

նմուշները պետք է լինեն 

նոր 

արտադրված/չօգտագոր

ծված և 

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,  տեղափոխման ժամանակ 

ստացած   երկրորդային կեղտոտվածություն, նմուշի 

անբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում  

2-15օր

Հետազոտություն Կենցաղային և  

արդյունաբերական 

քիմիական արտադրանք, 

գյուղ. քիմիկատներ,  

շինանյութեր և այլն` 

զգայորոշման ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1նմուշ/3-4 

ցուցանիշ(համա

ձայն ՏՊ 

պահանջների)

300դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

Կենցաղային և 

արդյունաբերակ

ան քիմիական 

արտադրանք, 

գյուղ. 

քիմիկատներ,  

շինանյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

3 - 5  օր



Հետազոտություն Կենցաղային և 

արդյունաբերական 

քիմիական արտադրանք, 

գյուղ. քիմիկատներ,  

շինանյութեր և այլն`  

որակական ցուցանիշներ  

1 նմուշ/1-20 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ Կենցաղային և 

արդյունաբերակ

ան քիմիական 

արտադրանք, 

գյուղ. 

քիմիկատներ,  

շինանյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

3 - 5  օր

Հետազոտություն Կենցաղային և 

արդյունաբերական 

քիմիական արտադրանք, 

գյուղ. քիմիկատներ,  

շինանյութեր և 

այլն`որակական  և 

անվտանգության 

ցուցանիշներ-միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ   

1 նմուշ/1-10 

ցուցանիշ

1500 3000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ Կենցաղային և 

արդյունաբերակ

ան քիմիական 

արտադրանք, 

գյուղ. 

քիմիկատներ,  

շինանյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 3 - 5  օր

Հետազոտություն Կենցաղային և  

արդյունաբերական 

քիմիական արտադրանք, 

գյուղ. քիմիկատներ,  

շինանյութեր և 

այլն`օրգանական նյութեր՝ 

ածխաջրածիններ, եթերներ, 

թթուներ, ալդեհիդներ, 

կետոններ, ամիդներ, 

արոմատիկ օրգանական 

նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

1նմուշ/1- 30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

Կենցաղային և 

արդյունաբերակ

ան քիմիական 

արտադրանք, 

գյուղ. 

քիմիկատներ,  

շինանյութեր

 Արտադրողի 

փաթեթավորում և/կամ 

լաբորատորիայի 

կողմից տրամադրվող   

ապակյա 

տարաներ/փաթեթավոր

ում

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային պայմանների ապահովում, փաթեթավորման 

ամբողջականության խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1 - 7 օր

Հետազոտություն Խմելու ջուր` զգայորոշման 

ցուցանիշների 

հետազոտություններ

1նմուշ/4 

ցուցանիշ

100դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

 խմելու ջուր պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում,                               

(ջրի նմուշը պետք է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ 

ուշ,  քան  12 ժամվա  ընթացքում)                                              

հետազոտության հայտի/գրության/ուղեգրի 

բացակայություն կամ ոչ ճիշտ ձևակերպում 

1 օր



Հետազոտություն Խմելու ջուր`  

անվտանգության 

ցուցանիշներ(ընդհանրացվա

ծ ցուցանիշներ, անիոններ և 

կատիոնն)

1նմուշ/1-30 

ցուցանիշ

1500 1500դր

/1ցուց

անիշ

UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

ֆլուրոամե

տրիա

 խմելու ջուր պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Խմելու ջուր` 

անվտանգության 

ցուցանիշներ(միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ)

1նմուշ/1-15 

ցուցանիշ

1500 2000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ  խմելու ջուր պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Խմելու ջուր` 

անվտանգության 

ցուցանիշներ(օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  (ըստ 

ազգային, միջազգային 

նորմատիվ ակտերի 

պահանջների)  

1նմուշ/1-30 

ցուցանիշ

3000 3000դր

/1ցուց

անիշ

 ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

 խմելու ջուր պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Բաց ջրամբարների ջուր` 

զգայորոշման ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1նմուշ/8ցուցան

իշ

100դր/

1ցուցա

նիշ

 դասական 

քիմիական,

UV-VIS 

սպեկտրա

ֆոտոմետր

իկ

բաց ջրամբարի 

ջուր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 1-2օր



Հետազոտություն Բաց ջրամբարների ջուր` 

անվտանգության 

ցուցանիշներ(ընդհանրացվա

ծ ցուցանիշներ, անիոններ և 

կատիոններ)

1նմուշ/ 35 

ցուցանիշ

1500 1500 UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

ֆլուրոմետ

րիա

ջրամբարի,լողա

վազանի

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-10 օր

Հետազոտություն Բաց 

ջրամբարների/լողավազանն

երի  ջուր`  անվտանգության 

ցուցանիշներ(միկրո և 

մակրոտարրեր, ծանր 

մետաղներ)

1 

նմուշ/15ցոցանի

շ

1500 2000 ԱԱՍ ջրամբարի,լողա

վազանի

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Բաց 

ջրամբարների/լողավազանն

երի  ջուր`  անվտանգության 

ցուցանիշներ(օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ 

1նմուշ/30 

ցուցանիշ

3000 3000  ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

ջրամբարի,լողա

վազանի

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Արտադրական / 

կենցաղային կեղտաջրերի և 

տեխնոլոգիական ջրային 

հոսքերի  զգայորոշման 

ցուցանիշների  

հետազոտություններ

1 ցուցանիշ 100 դասական 

քիմիական

արտադրական/

կենցաղային 

կեղտաջուր, 

տեղնոլոգիական 

հոսքաջրեր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 1-2օր



Հետազոտություն Արտադրական/կենցաղային  

կեղտաջրերի  և 

տեխնոլոգիական ջրային 

հոսքաջրերի 

հետազոտություն  

(ընդհանրացված 

ցուցանիշներ, անիոններ և 

կատիոններ) պատվիրատուի 

կողմից պահանջված 

ցուցանիշների նկատմամբ 

1 ցուցանիշ 1500 2000 UV-VIS 

սպեկտրամ

ետրիա, 

ֆլուրոմետ

րիա

արտադրական/

կենցաղային 

կեղտաջուր, 

տեղնոլոգիական 

հոսքաջրեր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-10 օր

Հետազոտություն Արտադրական/ կենցաղային  

կեղտաջրերի և 

տեխնոլոգիական ջրային 

հոսքաջրերի 

հետազոտություններ ծանր/ 

թեթև մետաղների  և 

միկրոտարրերի նկատմամբ 

1 ցուցանիշ 1500 3000 ԱԱՍ արտադրական/

կենցաղային 

կեղտաջուր, 

տեղնոլոգիական 

հոսքաջրեր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Արտադրական/կենցաղային  

կեղտաջրերի կենցաղային  և 

տեխնոլոգիական ջրային 

հոսքերի  ետազոտություն 

օրգանական նյութերի 

նկատմամբ

1 ցուցանիշ 3000 4000  ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

արտադրական/

կենցաղային 

կեղտաջուր, 

տեղնոլոգիական 

հոսքաջրեր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշառման մեթոդի պահանջների խախտում, նմուշի ոչ 

բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ ջերմային, 

պահպանման պայմանների ապահովում(ջրի նմուշը պետք 

է ներկայացվի նմուշառումից հետո ոչ ուշ,  քան  12 ժամվա  

ընթացքում, այլապես պետք է ապահովվի  տվյալ 

հետազոտության համար պահանջվող կոնսերվացիայի 

մեթոդի կիրառումը), հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր

Հետազոտություն Օդի հետազոտություն՝ 

ընդհանրացված 

ցուցանիշների, անիոնների, 

ֆենոլային նյութերի, 

ամոնիակի, ֆորմալդեհիդի և 

անօրգանական 

միացությունների 

նկատմամբ 

1 ցուցանիշ 2000 2000 դասական 

քիմիական, 

UV-VIS 

սպեկտրոմ

ետրիա, 

ֆլյուորոմե

տրիա

օդ կլանիչներ,ֆիլտրեր,գա

զային խողովակներ

նմուշառումը իրականացվում է բացառապես փորձարկող 

լաբորատորիայի մասնագետների կողմից

1-3 օր

Հետազոտություն Օդի հետազոտություն՝ 

մետաղների և 

միկրոտարրերի նկատմամբ 

1 ցուցանիշ 2000 3000 ԱԱՍ օդ  ունիվերսալ ֆիլտրեր, 

կլանիչներ

նմուշառումը իրականացվում է բացառապես փորձարկող 

լաբորատորիայի մասնագետների կողմից 1-3 օր



Հետազոտություն Օդի հետազոտություն՝ 

օրգանական նյութերի 

նկատմամբ( 

ածխաջրածիններ, եթերներ, 

թթուներ, ալդեհիդներ, 

կետոններ, ամիդներ, 

արոմատիկ օրգանական 

նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ) 

անօրգանական գազերի 

նկատմամբ

1 ցուցանիշ 2000 3000  ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրոմ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրոմ

ետրիա

օդ  ունիվերսալ ֆիլտրեր, 

կլանիչներ

նմուշառումը իրականացվում է բացառապես փորձարկող 

լաբորատորիայի մասնագետների կողմից

3-5 օր

Հետազոտություն Հողի հետազոտություններ 

ընդհանրացված 

ցուցանիշների և  անիոնների 

նկատմամբ

1նմուշ/10 

ցուցանիշ

1500 2000դր

/1ցուց

անիշ

դասական 

քիմիական, 

UV-VIS 

սպեկտրոմ

ետրիա, 

ֆլյուրոմետ

րիա

հող,տիղմ պոլիմերային և/կամ 

ապակյա, մաքուր, չոր  և  

հերմետիկ փակվող 

տարաներ, թղթե 

ծրարներ(կարող են 

տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, նմուշառման մեթոդի 

պահանջների խախտում, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային և խոնավության պայմանների, փաթեթավորման/ 

պահպանման պայմանների պահանջի խախտում, 

հետազոտության հայտի/գրության/ուղեգրի 

բացակայություն կամ ոչ ճիշտ ձևակերպում 

2-7օր

Հետազոտություն Հողի հետազոտություններ 

միկրոտարրերի, ծանր և 

թեթև մետաղների 

նկատմամբ 

1նմուշ/1-35 

ցուցանիշ

1500 4000դր

/1ցուց

անիշ

ԱԱՍ հող,տիղմ պոլիմերային և/կամ 

ապակյա, մաքուր, չոր  և  

հերմետիկ փակվող 

տարաներ, թղթե 

ծրարներ(կարող են 

տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, նմուշառման մեթոդի 

պահանջների խախտում, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային և խոնավության պայմանների, փաթեթավորման/ 

պահպանման պայմանների պահանջի խախտում, 

հետազոտության հայտի/գրության/ուղեգրի 

բացակայություն կամ ոչ ճիշտ ձևակերպում 

2-15օր

Հետազոտություն Հողի  հետազոտություններ 

օրգանական նյութերի 

նկատմաբ(օրգանական 

նյութեր՝ ածխաջրածիններ, 

եթերներ, թթուներ, 

ալդեհիդներ, կետոններ, 

ամիդներ, արոմատիկ 

օրգանական նյութերի շարք,  

պոլիքլորացված բիֆենիլներ, 

պոլիարոմատիկ 

ածխաջրածիններ, 

թունաքիմիկատներ  

(համաձայն ազգային և 

միջազգային նորմատիվ 

ակտերի պահանջների)  

1 նմ/1-30 

ցուցանիշ

3000 4000դր

/1ցուց

անիշ

ԳՔ,ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա

հող,տիղմ պոլիմերային և/կամ 

ապակյա, մաքուր, չոր  և  

հերմետիկ փակվող 

տարաներ, թղթե 

ծրարներ(կարող են 

տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ, նմուշառման մեթոդի 

պահանջների խախտում, տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային և խոնավության պայմանների, փաթեթավորման/ 

պահպանման պայմանների պահանջի խախտում, 

հետազոտության հայտի/գրության/ուղեգրի 

բացակայություն կամ ոչ ճիշտ ձևակերպում 

2-7օր



Հետազոտություն Ախտահանիչ նյութերի 

հետազոտություն 

որակական ցուցանիշների 

նկատմամբ 

1 ցուցանիշ 2000 2000 դասական 

քիմիական, 

սպեկտաֆ

ոտոմետրի

կ 

Ախտահանիչ 

նյութեր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա, մաքուր, չոր  և  

հերմետիկ փակվող 

տարաներ(կարող են 

տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային և խոնավության պայմանների, փաթեթավորման/ 

պահպանման պայմանների պահանջի խախտում, 

հետազոտության հայտի/գրության/ուղեգրի 

բացակայություն կամ ոչ ճիշտ ձևակերպում 

1-2 օր

Հետազոտություն Ախտահանիչ նյութերի 

հետազոտություն ծանր 

մետաղների նկատմամբ

1 ցուցանիշ 2000 4000 ԱԱՍ Ախտահանիչ 

նյութեր

պոլիմերային և /կամ 

ապակյա մաքուր, չոր  և  

հերմետիկ փակվող 

տարաներ(կարող են 

տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ 

ջերմային և խոնավության պայմանների, փաթեթավորման/ 

պահպանման պայմանների պահանջի խախտում, 

հետազոտության հայտի/գրության/ուղեգրի 

բացակայություն կամ ոչ ճիշտ ձևակերպում 

1-5 օր

Հետազոտություն Ախտահանիչ նյութերի 

հետազոտություն 

օրգանական 

բաղադրիչների/ակտիվ 

նյութի նկատմամբ

1 ցուցանիշ 3000 4000  ԳՔ, ԳՔ 

մասս-

սպեկտրամ

ետրիա, ԳՔ 

մասս-

մասս 

սպեկտրամ

ետրիա, 

Ախտահանիչ 

նյութեր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա մաքուր, չոր  և  

հերմետիկ փակվող 

տարաներ(կարող են 

տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ  

պայմանների կիրառում՝ ջերմային և խոնավության 

պայմանների, փաթեթավորման/ պահպանման 

պայմանների պահանջների խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-5 օր

Հետազոտություն Ճառագայթաբանական 

հետազոտություններ

1 չափում 3000 3000 ռադիոսպե

կտրամետր

իմետրիկ

շինանյութ,սննդ

ամթերք, ջուր

պոլիմերային և/կամ 

ապակյա տարաներ 

մաքուր լվացված և 

չորացված՝ առանց 

կողմնակի 

հոտի(տարաները 

կարող են տրամադրվել 

լաբորատորիայի 

կողմից)

Նմուշի ոչ բավարար քանակ,տեղափոխման   ոչ պատշաճ  

պայմանների կիրառում, փաթեթավորման/ պահպանման 

պայմանների պահանջների խախտում, հետազոտության 

հայտի/գրության/ուղեգրի բացակայություն կամ ոչ ճիշտ 

ձևակերպում 

1-7 օր


